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Redaktørens hjørne
For første gang har jeg hentet
fram en sommerbil fra vinterhiet.
Det var en god opplevelse.
Ellers, som framgår i dette
nummeret, det skjer rare ting – jeg
må være
eksakt;
mellom
WaterCircles
Norge og
LMK. Jeg har
lært litt siden
sist. Det er
mye rart i
verden.
Jeg minner om tre ting: Jeg vil
sette pris på innspill, både i form
av ris og av ros, (særlig ris, ros
gjør jeg lite med), tips og i form av
skriftstykker rett til trykk. Jeg
mottar gjerne private annonser,
om hva som helst. Husk at de er
gratis, for medlemmer. Og jeg
håper at flere vil stå fram med
sine fødselsdager. Det er rart hvor
sky også menn er blitt i forhold til
alder. Har man tenkt på hva
alternativet til levende elde er?
Jeg ønsker dere god sesong. Jeg
skal kjøre min veteran om lag
5.000 km. Jeg skal hit, jeg skal dit,
med fire folk i bilen hver gang. Tre
turer er allerede spikret. Det skal
aldri sitte fler enn fire i en Rolls
Royce. Har jeg bestemt. Rolls må
nå gjerne være Rolls, men å kjøre
alene er veldig, veldig kjedelig.
Tok dere hintet?
Steinar Ivan Narve Lakså
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Til sindets munterhet
En Volvo PV av betydelig eldre
modell blir stoppet av politiet fordi
den glir av gårde i 20 kilometer i
timen i en 80-sone. Føreren er et
lite støv av en gammel dame på
godt over de 85. I baksetene sitter
hennes jevnaldrende tre
venninner.
"Frue," sier politimannen. "Hvorfor
kjører du så sakte i en 80-sone?"
"Herreguddamann," svarer den
gamle damen. "Se på veiskiltet,
det står jo 20 på det!" Politimannen
rister tålmodig på hodet: "Frue,
skiltet forteller at du kjører på
Riksvei 20, ikke at fartsgrensen er
20 kilometer i timen. "Neimen sier

du det, sier du det, det skal jeg
huske, dette var jeg ikke klar over"
svarer den gamle damen syrlig.
Politimannen titter på damene i
baksetet, og synes de ser ut til å
være litt grønne i ansiktene. "Er
det noe galt med venninnene
dine?" spør han. "Det ser ikke ut
som om de er helt friske". Neida,
de har det helt utmerket" svarer
den gamle damen, "Du skjønner, vi
har akkurat svingt av Riksvei 180".

LMK til søksmål mot
WaterCircles Norge
LMK går til søksmål mot
WaterCircles Norge. Det framgår
av en redegjørelse på LMKs
nettsted, ført i pennen av
generalsekretær Stein Christian
Husby.
WaterCircles Norge har ikke
utbetalt porteføljeprovisjon i
henhold til forliket mellom partene
sommeren 2017. Det dreier seg
om flere hundre tusen kroner.
Saken har ikke vært mulig å løse
utenrettslig. LMK stiller seg
tvilende til at LMK skal ha tapt
provisjoner grunnet oppsigelsen
med WaterCircles i 2017, heter det
blant annet i redegjørelsen, som
kan leses i fulltekst på
www.lmk.no. Det er nå etablert en
ny og svært god forsikringsavtale
med IF, og LMK henstiller alle
LMK-klubbenes medlemmer om å
flytte sine forsikringer over til
IF/LMK, slår Husby til slutt fast i
redegjørelsen.

Lederens hjørne

Klubben til filmen

Kjære veteranvognvenner!

Tromsø Veteranvognklubb har
inngått et samarbeid med Tromsø
Fotoklubb om fotografering av
medlemmenes veterankjøretøyer.
Bildene skal vises på skjermene i
foajeen på kinoen i Tromsø, og
visningene skal foregå fra ca. 20.
juni og frem til
Veterankjøretøyenes dag i
Storgata, Tromsø 7. juli. Ved
fremvisning av bildene vil
kjøretøyets merke, modell og
årsmodell bli tatt med. Pr 11. mai
er det påmeldt snaut 20 biler til
prosjektet.

Vi er i skrivende stund en uke ut i
mai måned. Jeg har allerede
registrert flere veterankjøretøyer
ute på veiene – fantastisk vakkert.
I tillegg til utstillingen i Storgata 7.
juli, byr våren og forsommeren på
to fine muligheter til å vise fram
kjøretøyene våre. Den første er på
Skansen 17. mai og den andre blir
under samarbeidet med Tromsø
Fotoklubb der bildene av
kjøretøyene skal vises på kinoen i
forkant av utstillingen i Storgata.
Jeg oppfordrer medlemmene til å
slutte opp om disse aktivitetene.
Styret og administrasjonen i LMK
er nå ferdig med oppsummeringen
av alle forslagene som kom inn
under strategikonferansen tidligere
i år. Resultatet av arbeidet,
hovedstrategiene som LMK skal
jobbe etter i fremtiden, vil bli
presentert på klubbmøtet enten i
juni eller september. LMK er
allerede i kontakt med Amcar i
Norge for å få i stand et samarbeid
der vi har felles utfordringer.
Ellers oppfordrer jeg dere til å
studere årets aktivitetskalender,
dere finner den her, i tillegg til på
www.tvk1984.no, og starte
planleggingen for årets sesong.
Nytt av året blir tur til butikken på
Sjursnes på Sankthansaften den
23. juni. Vi sees!
Ragnar Kjeldsen

Klubbaktiviteter
Mandag 04.06.18
Ettermiddagstur til Tømmerelv ved
Storsteinnes, medlemsmøte hos
Gammelhorken. Avgang fra Coop
Tromsdalen kl 17.30. «Gammel
Aargang» nr 2 / 2018 kommer ut.
Onsdag 06.06.18
Medlemsmøte
Lørdag 09.06.18
Lyngen-treff, Lyngseidet
Onsdag 13.06.18
Onsdagstur til Sommarøya,
avgang kl 17.30 fra Best-stasjonen
på Kvaløysletta
Lørdag 23.06.18
Tur til Jokerbutikken på Sjursnes,
som arrangerer Sjursnesdagen
mellom kl 10.00 og 15.00. Avgang
kl 09.30 fra Coop Tromsdalen
Onsdag 27.06.18
Onsdagstur til Direktør’n Bistro på

Hansnes, avgang kl 17.30 fra
Best-stasjonen på Kvaløysletta.
Lørdag 07.07.18
«Veterankjøretøyenes dag»
Utstilling av veterankjøretøyer i
Storgata, Tromsø kl. 10.00 - 15.00
Søndag 08.07.18
Søndagstur med ferge fra
Brensholmen til Botnhamn, og
videre til Finnsnes for treff med
Gammelhorken. Hjemtur via
Nordkjosbotn. Avgang fra Beststasjonen på Kvaløysletta kl 08.30.
Fredag 10.08.18 – søndag
12.08.18
Midnattsolløpet på Bleik på
Andøya. Stor utstilling av
veterankjøretøyer fra hele
Norge og Sverige.
Onsdag 15.08.18
Onsdagstur til Vollan, avgang kl
18.00 fra Shell, Tromsdalen.
Onsdag 22.08.18
Grillkveld hos Kjellaug og Per Atle
Thomassen i Ramfjord
Lørdag 25.08.18
Lørdagstur til Setermoen med
besøk hos Synnøve og Inge
Alstad, og på Bardumartnan, med
avgang fra Coop-butikken i
Tromsdalen kl 08.30.
Medlemsmøtene arrangeres i
Nærmiljøhuset på Håpet, Tromsø,
med innkjøring fra Ørneveien
mellom Biltema og Kiwi. Møtene
starter kl 19.00. Eventuelle
endringer i planen blir varslet.

Jaguargutten
Av Steinar Ivan Narve Lakså

I 1975 arvet han en Tempo Lett
1968-modell. I dag er han en
meget fornøyd eier av en Jaguar
XF AWD 2,0D, 2017. Mellom disse
to har han vært eier av 12 biler.
Vi snakker om Ragnar Kjeldsen
(58), gjenvalgt leder for en ny
toårsperiode i Tromsø
Veteranvognklubb. Med en slik
historikk må han kunne sies å
være vel kvalifisert til vervet.
Jaguaren han har i dag er den
tredje i rekken. «Hva er det med
Jaguar?» spør vi. «Jeg skjønner
ikke spørsmålet» svarer han.
Til tross for at mange omtaler ham
som en kyndig tekniker på
bilområdet, han har et problem nå
til dags: Hans veteran merke VW
Variant med nyoverhalt motor vil
ganske enkelt ikke starte.
Vi har bedt noen av dem som
kjenner Ragnar godt om å si noe
om ham: Han er en omgjengelig
mann, en hyggelig kar. Han er et
strukturert ordensmenneske. Han
tenker før han prater, og han har
økonomisk sans og samling
Det med økonomisk sans og
samling kan vi få til å henge i hop:
Han har jobbet i SpareBank1
Finans Nord-Norge fra 2008, med
stillingstitler som controller,
kredittsjef og Fagansvarlig Kreditt
– dette er stillingstittelen han har
nå. Før 2008 var han controller i
Posten Norge i snaut 11 år.

Mellom post og finans tok han en
Mastergrad i økonomi og
administrasjon ved Universitetet i
Tromsø. Han har akademisk tittel
siviløkonom.
Ragnar hadde ansvaret for LMKstafetten 2017, strekningen
Hammerfest-Trondheim. Selv
kjørte han distansen TromsøTysfjord. «Det er ikke tilfeldig at vi
kjører denne stafetten i
valgkampen» sa han til Nordlys før
oppstart. I ettertid summerer han:
«Vi fikk satt fokus på budskapet
stafetten hadde med seg. Vi
engasjerte politikere og media i
alle de tre nordligste fylkene og
mange av kommunene vi passerte

alle de felles turene med våre
veterankjøretøy og fellesskapet
med folk rundt en felles hobby.»
Om at han nylig takket ja til en ny
toårsperiode som leder i klubben
sier han følgende: «To år går
veldig fort. Vi har i min første
periode så vidt startet et
samarbeid med Autovis rundt et
par prosjekt, et samarbeid som har
vært veldig givende for oss. Jeg vil
være med på å bidra til et enda
tettere samarbeid mellom disse to
flotte klubbene våre».

Men for all del, Ragnars liv består
ikke bare av årsstegne objekt på
fire hjul: «Jeg prøver å sette av tid
til familie; samboer,
barn og barnebarn. I
tillegg trener jeg aktivt;
om vinteren blir det
mest langrenn. Om
sommeren er det
terrengsykling, rulleski
og turer i skog og
mark som opptar meg
mest. Jeg bruker en
del tid på regnskap og
fakturering for Lions
Club Tromsø, der jeg
En fornøyd leder i Tromsø Veteranvognklubb Ragnar
har
vært medlem i
Kjeldsen under Veterankjøretøyenes dag i Storgata, Tromsø,
sommeren 2017. Foto: iTromsø©
over 20 år. Jeg fører
også regnskap for flere av
underveis. Viktigst var nok møtet
Taekwondo-klubbene i Tromsø».
med rikspolitikerne i Arendal under
Arendalsuka, som er blitt et begrep
Ragnar er født og oppvokst på et
i valgkampsammenheng.»
småbruk på Breivikeidet – en trygg
og utviklende oppvekst, slår han
Ragnar har ingen problemer med å
fast. Han fikk plikter på gården
redegjøre for hvorfor han er
allerede som 6-åring og lærte tidlig
medlem i klubben: «Aktivitetene,
å ta ansvar. Barneskolen tok han i

hjembygda, men det bar til
Ramfjord da han begynte på
ungdomsskolen.

i dag har gjort en god jobb med å
skaffe interessant og variert stoff til
det. Formatet liker jeg særlig godt.

Ragnar har et godt og engasjert
forhold til LMK: «Det er klubbene
der ute som eier LMK. Gjennom
LMK er vi en stor organisasjon i
norsk målestokk. LMK har med
andre ord en stemme som rekker
lengre enn stemmen til den enkelte
klubb, det være seg ved
fremforhandling av
medlemsfordeler som f.eks.
forsikring, eller jobben som nå skal
gjøres inn mot politikerne for at vi
også i framtida skal kunne bruke
våre veterankjøretøyer som i dag».

Dette lover godt, tenker vi, vi
drister oss videre: «Og hva tror du
om framtida for magasinet?
Brenner du selv for å beholde
det?»

LMK har nylig fått ny leder. Han er
fra Nordreisa og heter Torbjørn
Evanger. «Torbjørn er en ekte
nordlending og det er selvfølgelig
ikke noen ulempe for klubbene i
landsdelen. Samtidig har Torbjørn
vidsyn og evne til å tenke helhetlig.
Han er en god strateg og en
dreven politiker. Torbjørn har
allerede vist, etter et år i LMKstyret at han er en viktig mann for
veteranvognklubbene i hele
landet», slår Ragnar fast.
Vi kan ikke dy oss for å fritte
lederen ut om hans syn på
herværende magasin – om dets
blotte eksistens og om dets
framtid: «Et eget magasin er en del
av identiteten til en klubb. TVK har
fått både beundring og skryt for
«Gammel Aargang». Det er jeg
stolt av. Jeg synes de som har
stått bak det, fra dets spede start til

«Det er noe eget med å kunne
holde noe i handa, å bla fram og
tilbake i noe, på papir. Jeg liker det
bedre enn å sitte og rulle i digitale
dokument. Dersom vi framover
klarer å beholde dyktige folk i
redaksjonen og også har noen til å
trykke magasinet til en
overkommelig pris, så ser jeg
ingen grunn til at vi skal slutte med
det.»
Vi har tidligere her fortalt om
hvordan de som kjenner Ragnar
beskriver ham. Det er på tide å
utfordre mannen selv: «Gi en
beskrivelse av deg, kun ved hjelp
av tre ord». Han trenger ikke å
tenke seg om, ordene kommer
kjapt»: «Jeg oppfatter meg som
rettferdig, humoristisk og ærlig.»
Og til slutt; hva tenker Ragnar om
havet, døden og kjærligheten?
«Jeg er bekymret for
forurensningen vi ser i havet. Her
har menneskeheten i fellesskap et
stort ansvar og en stor jobb å gjøre
for å hindre at en av de viktigste
livsnervene på jorda blir ødelagt.
Døden er like naturlig som
fødselen, kjærligheten er viktigst».

Narviknytt
Av leder Ulf R. Hanssen, Narvik
Automobilselskap

Narvik Automobilselskap er inne i
en spennende brytningstid. I 2017
fikk vi på veien vår nyanskaffede
stasbil, en Overland 1914 modell,
eksakt maken til Narviks første bil.
Den første bilen kom til Narvik på
morgenen 17. mai 1914 og fikk da
kjøre først i 17. mai toget. Den 17.
mai 2017 – 103 år senere – fikk vi
altså gleden av å gjenskape denne
historiske milepælen. Bilen har vi
fått registrert med Narviks aller
første bilnummer, W-91.
Vi har nylig tatt i bruk et helt
nyrenovert klubbhus midt i Narvik
sentrum. Vi har inngått en
leieavtale med Narvikgården
(kommunalt eid eiendomsselskap)
som gir oss tilgang til et lite
skrulokale med plass til en
skruplass for felles bruk, tre
langtids leieplasser for
medlemmer, løftebukk samt
dekkomleggingsutstyr. I tillegg til
dette en sosial avdeling med
møterom, kjøkken og toalett.
Våre planer utover året er ikke
mindre spennende: Vi skal
etablere Narvik Kjøretøyhistoriske
Museum. Det står klart et helt
nyrenovert lokale på 330
kvadratmeter som vi nå fyller med
kjøretøyer og gjenstander som
viser vår lokale kjøretøyhistorie på
en veldig bred måte. Stikkord her
er kjøretøyer av ulike kategorier,
gjenstander og bilder som viser
historien til drosjer, busser,

nyttekjøretøyer, tog etc. Vi
planlegger åpningen av museet i
januar 2019.
Av aktiviteter av mer
foreningsmessig karakter har vi
tidligere i år avholdt et
helgeseminar for styret hvor vi
planlegger aktivitetene for hele
året. I mai deltok vi på felles
motormønstring for alle klubbene i
Narvik. Nytt av året er at vi går
over fra å arrangere våre egne
utstillinger på torvet/kjøreturer hver
første torsdag i måneden til heller

En Overland 1914 i 17-maitoget i Narvik
2017. Bak rattet Ulf R. Hanssen,
passasjerer ordfører Rune Edvardsen
med frue Aina Elisabeth Edvardsen.
Foto: Ann-Kristin Hanssen©

å joine felles mønstring sammen
med US Car Club og alle andre
klubber i Narvik, på onsdager!
Videre utover året er det nok årets
store happening i Nord-Norge,
Midnattsolløpet 2018 på Bleik som
står på dagsorden. Alt dette
parallelt med at vi bygger museum.
Så får vi se hva klubben og
medlemmene har kapasitet til å
delta på av andre arrangementer
av mere spontan karakter.

Løp og kjøp
Av Steinar Ivan Narve Lakså

Min aller første bil kjøpte jeg i
februar 1981. Det var en solgul
Volkswagen boble 1302 1972modell. Ikke bare det, dette var en
jubileumsmodell:
Moderfabrikken i Wolfsburg rundet
20.000.000 produserte enheter i
1972. Mitt eksemplar hadde et
messingskilt festet til
hanskeromlokket. På skiltet var det
inngravert at dette var boble nr
20.001.942.
Den hadde derfor en del
ekstrautstyr. Integrerte,
fastmonterte nakkestøtter,
fabrikkleverte rullesikkerhetsbelter,
samt, og ikke minst, hadde den et
forsterket varmeapparat.

midt i vinteren. Det var svært
mange minusgrader, men bilen
putret seg fram. Frontruta på en
1972-modell boble var fortsatt flat.
Den befant seg altså svært nær
min nese, og kulda strålte inn. Det
tok mange timer etter at kjøreturen
var over før nesen min hadde
oppnådd de sedvanlige 36,9.
Bilen var et vidunder, virkelig et
vidunder av en vinterbil, og da
snakker jeg altså ikke om
varmeapparatet. Den hadde store
hjul, med stort sett alt av vekt over
drivhjulene. Den gnog seg fram,
ingen bakke var for bratt og ingen
hålke var for glatt. Og den startet
alltid, på første pekket, totalt
uavhengig av antallet minusgrader.
Noen eierskift etter at jeg hadde
sendt den videre inn i livets stafett,
endte den sine dager, i 2008. Siste
eier var en veteranbilmann, men
han ble vel lei til slutt. Fred være
med Hannas minde.

Årene går

Allerede på den tida hadde jeg politiske
preferanser. I all min tid som eier het
derfor bilen Hanna.

Vel. Om dette var et forsterket
varmeapparat kan man absolutt
lure på apparatet i ordinære
modeller. Jeg kjørte en gang
gjennom rørostraktene

Fra dette nummeret av gjør vi stas på
medlemmene i klubben som fyller år, vi
hyller de som kan legge nye år til sin alder i
tiden 110518-310818. Av 93 medlemmer
viser det seg at det bare er fire som er født i
perioden. De fire er… De fire er… De fire er

Bengt Freddy Pettersen 300575
Christian Johansen 190575
Frode Winter Nyland 280777
Truls Mølmann 170652
Redaksjonen gratulerer, kjør pent.

Konkurransen

Nordnorsk treffkalender

Av Lasse Nordvik

Onsdag 06.06.18
Nasjonal motordag Tromsø,
Autovis v/ Lodve Vik 99581796

I forrige nummer spurte vi om
hvilken amerikansk
pølseprodusent som har en
tradisjon for å bruke spesialbygde
pølseformede biler i
markedsføringen.
Det viste seg å bli en av de ytterst
sjeldne gangene vi har klart å sette
dere glupinger fast. Jeg må
innrømme; jeg unnet meg en liten
seiersdans (det var nok intet pent
skue, er jeg redd).
Rett svar var Oscar Mayer.
Denne gangen har et av våre
medlemmer vært ute på reisefot og
fotografert denne bilen, og vi spør:
Hvilket bilmerke er så dette?

Fredag 08.06.18 – søndag
10.06.18
Lofot-Treffet, Lofoten MF v/ Jim
Grønbech 90799392
Fredag 29.06.18 – søndag
01.07.18
Reisatreffet 2018, Nordreisa,
NordTromsMotorhistoriske
Torbjørn Evanger, 90834385
Fredag 22.06.18 – søndag
24.06.18
Vårtreff-St. Hans Hognfjord
Grendehus Norsk LandroverKlubb
Remi Oppsett, nord-norge@nlrk.no
Lørdag 30.06.18 – søndag
01.07.18
Finnmarkstreffet Hammerfest,
NVCM Finnmark, Snorre
Sundquist
Fredag 06.07.18 – lørdag
07.07.18
To Hjuls løpet, Andøy Friluftsenter
Risøyhamn, Vesterålen MK ToreGeir Olsen 95203658, Norsk
Tempo klubb v/ Hans Tore Bråten
90519615

Hvilket bilmerke er så dette? Foto: Marte
W. Holand©

Redaksjonskomiteens medlemmer
har ikke anledning til å delta, men
ellers er det fritt fram, også for
ikke-medlemmer. Vinner og riktig
svar kommer i neste nummer.

Lørdag 25.08.18
Skattøratreffet Tromsø, Autovis v/
Lodve Vik 99581796

Ural 1991 på Skansen
Av Rolf Richardsen (tekst og foto)

Det er mye man ser og opplever
på tilfeldige spaserturer, både i og
utenfor de urbane strøkene.
Under en slik tur via Skansen i
Tromsø sentrum dukket plutselig
denne ekvipasjen opp, med

Vår sekretær og kasserer Rolf
Richardsen lot seg begeistre av denne
ekvipasjen en lørdag i slutten av april.

en trivelig og pratsom eier på sin
russiske Ural 1991-modell. Han
kunne fortelle at han faktisk
også har en 1992-modell av
samme sjeldne merke. Det skal
visstnok ikke være helt enkelt å
skille årsmodellene på disse
syklene fra hverandre, ettersom de
ifølge eieren ble produsert nesten
helt uforandret fra 1938.

Laksås surlaks
Redaksjonen er opptatt av de gamle
tingene. Fra dette nummeret av innfører vi
en ny, fast spalte om de gamle matrettene,
de som er avglemte. Redaksjonen mottar
gjerne innspill til avglemte retter til
kommende numre.

Spekelaks var vanlig mat i gamle
dager i distriktene der man hadde
tilgang på fersk hav- eller elvelaks.

Ta utgangspunkt i en hel laks, ca
tre kilo sløyd. Skrap skinnet, fjern
alle skjell. Kutt vekk hode og spor,
bruk disse til andre ting. Fileter
fisken. Fjern alle ben, særlig
tjukkfeskbena, napp dem gjerne ut
med en stor pinsett. Skjær vekk
bukene, bruk også disse til andre
ting.
Frys de to filetene minst et par
døgn, uten innpakning, legg dem
med skinnsidene ned. Tin dem i
kjøleskap. Skjær ut de tykkeste
stykkene i filetene, ca 20 cm lange.
Bruk resten av filetene til andre
ting. Vask dem godt i isvann, tørk
dem grundig i et kjøkkenhåndkle.
Legg dem begge på et arbeidsbord
med skinnsiden ned. Strø på med
etpar spiseskjeer salt og en
spiseskje sukker; varier gjerne
etter smak og humør, men bruk i
alle fall ikke mindre. Gni sukker og
salt godt inn. Legg begge filetene i
kjøleskap med skinnsiden ned, ta
dem ut etter et døgns tid.
Træ bomullstråd gjennom
skinnene på to steder og heng
dem opp på et kaldt og luftig sted.
La dem henge til de slutter å
dryppe og er blitt lett tørre, det tar
som regel ca tre døgn. Da har du
spekelaks.
Bruk en skarp kniv med mykt blad.
Skli skinnene av. Kutt fisken i ca
en x en cm store biter. Deretter
bruker du dem som erstatning for
spekesild i sursild. Følg oppskrift
for sursild. Halvanna døgn deretter
har du en fantastisk spise.

Spekelaks kan også brukes med
strålende resultat som hoveddel av
en middagsrett, tilbered den da
som om du lager en middag med
spekesild. Den egner seg også
som hoveddel av en enkel forrett.

pensjonist for et år siden, men har
fortsatt mye ugjort, slår han fast.

Torbjørn Evanger fra
Nordreisa er nyvalgt
leder i LMK

Han legger
ikke skjul på
sin kjennskap
til en viss
turbulens i
LMK i tiden
bakover. Han
håper å bidra
til mer
harmoniske
tilstander i
tiden
framover.

For øvrig kan han skuffe
medlemmer i Tromsø
Veteranvognklubb som kanskje
har sett fram til et økt lokalt LMKfokus under hans ledelse. «Jeg er
nasjonal leder, det er mitt
utgangspunkt», slår han fast.

Nordreisamann nyvalgt
leder i LMK
Av Steinar Ivan Narve Lakså

«Jeg brenner for at
Landsforbundet av Motorhistoriske
Kjøretøyklubber (LMK) skal få flere
ungdommer og kvinner som
medlemmer. Jeg vet at de finnes.»
Det er Torbjørn Evanger (70) fra
Nordreisa som sier dette til
«Gammel Aargang». Han er
nyvalgt leder i LMK. Han har vært
leder i KS Troms, og han har også
sittet i KS’ landsstyre. Han har
vært aktiv i lokalpolitikken i 20 år, i
12 av dem var han ordfører i
Nordreisa. Han ble såkalt

Han har selv to veteraner, selvsagt
har han det. Det dreier seg blant
annet om en Skoda fra 1960-tallet.
Denne kjører han med stort
gledesutbytte sommerstid.
Redaksjonen i «Gammel Aargang»
ønsker Torbjørn Evanger lykke til i
hans nye verv.

Rolls Royce vurderes solgt
Rolls Royce Silver Shadow II
1977, hvit, vurderes solgt.
Steinar I. N. Lakså 99445974
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Drypp fra årsmøtet 2018
Protokollen etter klubbens årsmøte 150318
ligger in extenso på klubbens hjemmeside
www.tvk1984.no. Her følger noen drypp fra
møtet og vedtakene som ble fattet der.

Økonomi
Økonomien i klubben er
tilfredsstillende.
Resultatregnskapet og balansen
for 2017 ble gjennomgått av
kasserer Rolf Richardsen, og viser
et overskudd på NOK 7.866,98.
Overskuddet er nesten halvert i
forhold til 2016, og dette skyldes
først og fremst at klubben opplever
høyere priser på de varer og
tjenester som klubben kjøper, samt
halvering av tilskuddet fra Tromsø
kommune i forhold til forrige år. Pr.
31.12.17 har klubben NOK
157.159,25 på konto, og ingen
gjeld. Regnskapet ble enstemmig
godkjent.

Medlemskontingent
Styret la fram forslag om at
medlemskontingenten økes fra
NOK 300,- til NOK 400,- pr. år,
med virkning fra 010119.
Bakgrunnen for forslaget er at det
årlige overskuddet i regnskapet er
blitt halvert flere år på rad,
samtidig som prisene er steget på
alle varer og tjenester som klubben
kjøper. Medlemskontingenten har
vært uforandret i mer enn ti år.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Livsvarig medlemskap
Styret fremmet følgende forslag:
Ordningen med innbetaling for
livsvarig medlemskap opphører,
med virkning fra 010119. De
medlemmene som allerede har
betalt for livsvarig medlemskap
beholder sin ordning. Bakgrunnen
for forslaget er at dersom yngre
medlemmer tegner livsvarig
medlemskap vil klubben miste
betydelige årlige inntekter i form av
medlemskontingent, som skal

benyttes til å drifte klubben.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Valg
Nåværende leder Ragnar Kjeldsen
ble gjenvalgt for to nye år.
Nestleder Bjørn Roald Davidsen
var ikke på valg og fortsetter
således i neste periode. Kasserer
og sekretær Rolf Richardsen ble
gjenvalgt for to nye år.
Styremedlem Birger Johansen ble
gjenvalgt for to nye år.
Styremedlem Terje Alfheim ble
gjenvalgt for to nye år.
Styremedlem Tore Sandnes var
ikke på valg og fortsetter således i
neste periode. Styremedlem Per
Wiggo Skarpsvärd Jørgensen var
ikke på valg og fortsetter således i
neste periode. Alle valg var
enstemmige

16 medlemmer deltok i møtet.

Klassiker til salgs
1982 MB 380 SL, 70.000
km. Bremser, caliptere,
cruisekontroll, starter,
støtfangere, lykter og skinn i
setene ble byttet i 2006. Nytt
batteri i fjor. Understell har vært
av og lakkert, og alt er
tectylbehandlet. Motormessig er
alt av kjede, sleidere, etc. også
nytt i 2006. Ny cab i 2015.
Hardtop følger med.
Ulf Tranung, 90827048

Ti kjappe
Av Lasse Nordvik

Bård Risan driver sammen med
sin sønn Øyvind firmaet Rud
Vintage Garage som primært
selger hele, pene og originale
vintagebiler fra 50-, 60-, 70- og 80tallet, men han kan også skaffe
eldre eller nyere biler. Ta gjerne en
titt på www.rudvintagegarage.no
1, Hvilken bil / mc lærte du å
kjøre i / på?
Jeg kjørte en 1967 Ford Cortina
1500. Dette var den første av ca
150 biler jeg har eid privat.
2, Hva var din første bil / mc?
Se over
3. Når og hvordan ble din
interesse for veterankjøretøy
vekket?
Det skjedde da jeg fikk bilspillekort
av bestefar i 1972

Bård Risan i sitt ess

4. Hva liker du å høre på når du
kjører tur?
Motor- og eksoslyd

5. Er det en veistrekning du er
spesielt glad i å kjøre?
Skaret opp til Lyngåsbanen er
alltid en god opplevelse.
6. Hva slags veterankjøretøy har
du?
1974 Porsche 911, Alpina B9-3,5
7. Hva kjører du til daglig?
Jeg kjører en Saab 9-3 turbo cab
8. Hva slags andre interesser
har du utenom veterankjøretøy?
Trening
9, Om du skulle gi et godt råd til
noen som vurderer å kjøpe
veterankjøretøy, hva ville det
være?
Mitt råd er å kjøpe en så fin og
strøken bil som lommeboka tillater.
Å kjøpe et restaureringsprosjekt
blir alltid dyrere enn
å kjøpe en fin og strøken en.
10.Tenk deg at du kunne kjøre et
hvilket som helst
veterankjøretøy hvor som helst i
verden og med hvem som helst
som passasjer. Hva, hvor og
med hvem utgjør din
drømmetur?
Brennerpasset med Ferrari F40 og
fruen som passasjer

Flere nye veteraner
Av Lasse Nordvik

Artikkelen om årets nye veteraner i
forrige nummer ble så godt mottatt
at vi velger å vie mer spalteplass
på biler som så dagens lys i 1988.
Dette var et interessant bilår. Nå
begynte man virkelig å se
overgangen fra åttitallets markante
firkantede former til nittitallets mer
organiske linjer. For meg var 1988
året da bilentusiasmen var som en
kløe på et punkt på ryggen jeg ikke
helt klarte å nå. Kun ett eneste år
igjen til jeg fylte 18, og det året
føltes veldig, veldig langt!

316i som kjørelæreren så byttet ut
mot en vinrød metallic Opel Vectra
sedan med firehjulsdrift. Om jeg
husker riktig ble driften til
bakhjulene koblet ut automatisk
under bremsing for å bedre
stabiliteten. En behagelig og
lettkjørt bil, slik jeg husker den.
Den kom også som liftback og
stasjonsvogn og var basis for den
populære Calibra sportskupéen
som kom året etter. I denne første
generasjonen av bilen kunne man
avhengig av årstall og marked
finne seksten forskjellige
bensinmotorer og tre forskjellige
dieselmotorer under panseret.

En annen svært populær
europeisk familiebil som debuterte
Den første bilen jeg velger å skrive
dette året var Volkswagen Passat
om har jeg faktisk litt erfaring med
B3. Den hadde frem til
selv: I 1988 måtte klassiske
ansiktsløftningen i 1993 ingen grill
Ascona vike plass for nye Vectra,
mellom frontlyktene og
gav således
assosiasjoner med
eldre hekkmotorbiler
fra Volkswagen som
Type 3 personbil og
411. Hvor mange de
solgte av denne
Passaten vet jeg ikke,
men det kunne ikke
vært rent få. De var
liksom overalt den
gangen. Gjerne i gråOpel Vectra; en behagelig og lettkjørt bil, slik jeg husker den
blå metallic. Det er i
og året etter under
hvert fall slik jeg husker det.
kjøreopplæringen min fikk jeg stifte
bekjentskap med den.
Året før hadde BMW introdusert
Opplæringen min hos Karlsen
tredje generasjon fem-serie; e34. I
Trafikkskole begynte i en rød BMW
1988 kom toppmodellen M5 både

som sedan og stasjonsvogn. At
gjengen i Bayeren kan snekre
sammen en god rekkesekser er
det vel ingen tvil om, og i denne

den er vanlig, at den er uvanlig, at
det er en god bruksbil, at den er
morsom å kjøre, at familien hadde
en slik da du var barn eller kanskje
nettopp dette var den første
bilen du eide.

Eller kanskje var du til
stede når Mari Maurstad
debuterte på Den
Nathionale Scene i Bergen i
1978 i Shakespeares Kong
Lear og nå tenker at du
bare må kjøre samme bil
som denne dama en gang
gjorde. I så tilfelle er Toyota
Carina 2 T170 bilen for deg!
Skal du være helt
BMW M5: Man trenger ikke være utpreget BMWMaurstad-autentisk er det
entusiast for å føle en dyp respekt for denne bilen.
stasjonsvogn du skal ha,
M5’en sitter kanskje deres fineste
men bilen kom også som sedan og
noensinne: S38B36 på 3,5 liter og
liftback. Som ny var dette en svært
315 hk. Nei, man trenger ikke
vanlig bil på norske veier, men i
være utpreget BMWentusiast for å
skrivende stund er det kun tre
føle en dyp respekt for denne
stykker å finne på finn.no. Skulle
bilen.
du finne et fint eksemplar er dette
et svært så trygt kjøp. Disse bilene
Det finnes så mange grunner til å
var like pålitelig som rekkefølgen
ville ha en spesiell veteranbil. At
på ukedagene, og
bladet Vi Menn skrev i
en test en gang at om
Carina 2 var aldri så
forhjulsdreven lot den
seg lett provosere til
en morsom og
kontrollerbar sladd.
Med andre ord litt ekte
kjøreglede oppi all
snusfornuften. Mari
Maurstad er ingen
Mari Maurstad er ingen dum dame. Dette er elementært. Hun
dum dame, vet du.
kjørte Toyota Carina 2 T70.

Hva har ikke Volvo PV blitt utsatt for? Hva galt har Volvo PV gjort?

Ærlig talt
Det var en morgen, det var
sommer, det var sol og det var
varmt. Han hadde akkurat stoppet
ved siden av en pumpe, han
hadde en stor, årsstegen og tung
bil, den var tørst.
Jeg har en fin bil, tenkte han med
seg selv, skal tro om jeg kommer i
prat med 60 år gamle menn denne
gangen også? 60 år gamle menn
tenner på fine biler, om de vil
innrømme det eller ei.
Det var ingen 60 år gamle menn i
sikte. Han registrerte at det kom
gående en eldre dame, sikkert 70
var hun, i retning inngangsdøra.
Plutselig skrådde hun og la kursen
mot ham. Jøss, tenkte han, har jeg
gjort noe galt nå igjen? Han var av
natur redd eldre damer, eldre
damer bruker snut, tenkte han,
mens bensinen flommet inn.
«Så fin bil du har» sa hun. «Takk,
det synes jeg og» sa han. «Jeg har
en Saab 9000, den er 25 år
gammel, og jeg kommer aldri til å
kvitte meg med den». Sa hun.
«Jeg er ganske god til å skru, men
når det er noe tungt eller underlig,
har jeg et barnebarn på 17 som
ordner opp, det er en jente»
Idet hun forlot ham sa hun, over
skuldra; «Men du, ærlig talt, du
kjører en skitten bil, en slik bil skal
være ren. Hele tida».
«Ærlig talt». Sa hun. Snut i dag og.

Tromsø Veteranvognklubb
ble stiftet i 1984. Den er et
fellesskap og et samlingspunkt
for mennesker med interesse
for eldre kjøretøy av alle
kategorier; biler, motorsykler,
traktorer og annet som kan
bevege seg på hjul, så lenge
de er minst 30 år gamle. Som
medlem trenger du ikke å eie
et slikt objekt, og du trenger
heller ikke å elske å skru.
Interessen er tilstrekkelig.
Styret
Leder: Ragnar Kjeldsen,
rakjelds@online.no 47240545
Nestleder: Bjørn-Roald Davidsen
Kasserer og sekretær: Rolf
Richardsen
Styremedlemmer: Tore Sandnes, Per
Wiggo Skarpsvärd Jørgensen, Terje
Alfheim og Birger Johansen
Kontaktpunkt
Postboks 244, 9253 Tromsø
tromsvk@lmk.no
www.tvk1984.no
Facebook Tromsø Veteranvognklubb
Vil du melde deg inn i klubben?
Det kan du gjøre via våre
hjemmesider (se ovenfor), eller ved å
kontakte Ragnar Kjeldsen
rakjelds@online.no eller Rolf
Richardsen, rolf.richardsen@dnb.no
eller ved å bruke adressen Postboks
244, 9253 Tromsø. Årskontingenten
er NOK 300. Ved innmelding bruker
du konto nummer 0530.44.34262

